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Orientals: Font-Romeu-Pyrénées 2000 és l’estació del

sol, doncs té més de 3.000 hores anuals de sol-, i ja des

d’antic és un clàssic del turisme de salut.

L’encant d’allò tradicional. Els seus petits pobles de

muntanya encara tenen el sabor d’allò tradicional i

mantenen les arrels. Val la pena descobrir pobles-

estació com Les Angles, o petits pobles com

Formiguères, on el passat hi és molt present. 

Termalisme, relax i salut: A la zona hi ha un conjunt

de banys termals rics en aigües sulfuroses que brollen

a gran temperatura i que es troben a l’aire lliure, dels

quals destaquen Llo –molt a prop de Font-Romeu-,

Dorres i Saint Thomas a Fontpedrosa.

Gastronomia de muntanya, que conjuga tradició i

modernitat, basada en la cuina ceretana i productes

sostenibles (carn, caça, verdures, escudelles…). També

aporta novetats d’interès en la restauració de les esta-

cions mateixes. Les Angles n’és un exemple: a l’estació

de Les Angles pots preparar la teva pròpia carn a les

seves brases de manera gratuïta i gaudint de la seva

escalfor; o sopar al seu restaurant d’alta cuina ubicat a

la cota 2.017, al qual fins i tot us hi porten còmodament

amb motoneu. 

Fer turisme sense cotxe: la vall del Têt, al cor del Parc

Natural, de Latour de Carol fins a Vilafranca de

Conflent, es pot explorar la zona al ritme del Tren Groc,

un tren construit el 1903 que la travessa i que assoleix

alçades de 1.593 metres.

Una oferta amplíssima. I si la Setmana Santa caigués

massa tard o si t’hi vols escapar a l’estiu, l’oferta

d’apreski i d’estiu és amplíssima (senderisme, passe-

jades, nordic walking, escalades, pesca, BTT, golf, ten-

nis, hípica….). �

Més info:
http://es.sunfrance.com
www.tourisme-pyreneesorientales.com

Viatge

Font-Romeu és una de les perles

dels Pirineus Orientals francesos,

on s’estenen les “Neiges Catalanes”
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espais encara verges, cims de més de 2.000 metres

(Canigó, Carlit, Puigmal), boscos i valls poc explotats i

espectaculars paisatges d’alta muntanya.

Tots els esports d’hivern hi són possibles. Pots des-

cobrir-les de mil maneres diferents doncs estan ober-

tes a tothom qui cerqui muntanya, boscos extensos i

neu abundant. Són uns espais privilegiats on practicar

esquí alpí, esquí nòrdic, esquí de fons, esquí de mun-

tanya, senderisme, raquetes… (Les Angles disposa de

més de 42 quilòmetres de pistes per a l’esquí nòrdic,

que van per paratges com el Llac i Roc d’Aude, Mont

Llaret, Balcère…; o, igualment, a Formiguères, estació

familiar i a la vegada d’alta muntanya, podràs esquiar a

més de 2.200 rodejat pel Canigó i el masís del Carlit).

Per a tots els nivells. Des de la iniciació fins a pistes

pels més experts amb grans dosis de qualitat (n’és un

exemple Font Romeu, pionera en el desenvolupament

de l’esquí a aquestes muntanyes, i les seves infraes-

tructures dedicades a l’ensenyament, amb el Club Piou

Piou i el “Jardí de les Neus” que amb 200 hectàrees és

el més gran de les estacions d’esports d’hivern; essent

també una estació per als esportistes de màxim nivell).

Un clima privilegiat. El bon temps i les condicions

climàtiques també marquen la diferència als Pirineus

Les Neiges Catalanes constitueixen un extensíssim

domini esquiable que agrupa a 8 estacions dels

Pirineus Orientals (Les Angles, Font Romeu Pyrenées

2000, Formiguères, La Quillane, Espace Cambre d’Aze,

Cerdagne-Puigmal 2900, Puyvalador, Porté-

Puymorens) i s’ubiquen al Parc Nacional Regional dels

Pirineus Catalans, que comprèn 138.000 hectàrees, i

des d’on es treballa per a oferir un turisme sostenible i

de qualitat.

Són la barreja perfecta per a una escapada aquesta

Setmana Santa: Tant si cerques tranquil.litat com ets

un gran esquiador; si vols desconnectar tot fent sende-

risme rodejat de grans muntanyes escoltant el silenci

de boscos frondosos, o cremar adrenalina a descensos

vertiginosos; tant si vols fer esquí nòrdic o simplement

perdre’t entre de la neu amb unes raquetes als peus; o

si et ve de gust relaxar-te en uns banys termals a l’aire

lliure, disfrutar d’un bon dinar al caliu de la llar de foc,

o tornar als origens tot passejant per petits pobles…. tot

això ho trobaràs a les estacions dels Pirineus Orientals.

Sol, en família o amb amics, tu només hauràs de triar

què et ve de gust.
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Val la pena descobrir les Neiges Catalanes, doncs
s’hi barregen muntanya i autenticitat. Lluny dels
grans dominis esquiables tradicionals, en aquest con-
junt d’estacions dels Pirineus Orientals hi trobareu
esquí, alta muntanya, aventura i relax.

Maria Jesús Torres

Tourisme de Font-Romeu

(1) Un espai apte

per a tots els

nivells i tots

els esports

d’hivern

(2) Tu esculls què

vols fer

(3) Conèixer les

valls amb el

Tren Groc és

una bona opció

si no tens

pressa

(4) Espais d’alta

muntanya 

privilegiats

Personalitats pròpies
Cada estació una té una personalitat pròpia molt mar-

cada i malgrat la gran diversitat de dominis esquiables

i oferta esportiva que ofereixen, totes elles tenen uns

trets comuns que les fa diferents:

La seva proximitat. Repartides entre el Capcir,

Conflent i la Cerdanya, es troben a només tres hores

des de Barcelona o dues des de Girona o Perpinyà. Són

una terra propera, a cavall entre Catalunya i França

que està acostumada als intercanvis i que acull al viat-

ger amb calor. 

L’alta muntanya i els grans espais. Són el gran deno-

minador comú doncs esquiar als Pirineus Orientals

suposa gaudir de la natura en estat pur i de grans
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